Összefoglaló
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában
2018. április 11-én megrendezésre került OPCAT NMM műhelybeszélgetésről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2018. április 11-én workshopot rendezett az OPCAT Nemzeti
Megelőző Mechanizmus külső szakértői számára. A látogatásokban részt vevő személyek, köztük a külső
szakértők megfelelő továbbképzése kiemelten fontos. A képzés célja az volt, hogy az NMM biztosítsa a
szabványos működési eljárások egységes alkalmazását mind munkatársai, mind pedig a Civil Konzultációs
Testület (CKT) tagjai által, annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a munkamódszerek
konzisztenciáját és a tudás megfelelő megosztását az összes érintett között. A rendezvényen az alapvető
jogok biztosa, a főtitkár, az OPCAT NeMM Főosztály munkatársai és a külső szakértők, szakorvosok,
dietetikusok, valamint a CKT tagjai vettek részt.
Programunk első panelében a következő előadók szerepeltek:
A Hivatal részéről:
1. Dr. Fliegauf Gergely az OPCAT NeMM Főosztály vezetője: „Az OPCAT NMM tevékenység rövid
bemutatása, a látogatások módszertani, etikai és szervezési kérdései”
2. Dr. Haraszti Katalin, OPCAT NeMM Főosztály, főosztályvezető-helyettes: „Az OPCAT NMM
tevékenység rövid bemutatása, jogi keretek”
Külső meghívottként:
3. Dr. Purebl György a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet klinikai
igazgatóhelyettese, az MPT volt elnöke „A sürgősségi beszállítással kapcsolatos betegjogi leaflet bemutatása
és a leaflet jelentősége”
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4. Dr. Petke Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető
főorvosa „Az OPCAT NMM látogatások szakorvosi külső szakértő szemmel, tanulságok”
5. Dr. Szemán Felicitász tanácselnök: „A sürgősségi gyógykezelés alá vont személyek bírói szemléjének
gyakorlata” címmel tartottak előadást.
A második panelben az előadásokon elhangzott témákkal kapcsolatos kérdések konstruktív
megbeszélésére került sor.
Dr. Kussinszky Anikó az Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály munkatársa tájékoztatta a
résztvevőket, hogy két jelentés – AJB-305/2017; AJB-344/2018 – is megjelent a sürgősségi gyógykezelés
alá vont személyek jogorvoslathoz való jogáról. Beszámolt az ügyek előzményeiről illetve a betegjogi
leaflet létrehozásával kapcsolatos nehézségekről. Hangsúlyozta, hogy fontos az egyszerűsített, könnyen
hozzáférhető, akadálymentes betegjogi leaflet változat létrehozása is.
Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány alapítója is részt vett a betegjogi leaflet projektben, amit
ezúton is megköszönt. Kiemelte, hogy mennyire hasznos lehet a leaflet a jövőben, mert biztonságot ad a
mindennapi gyakorlatban, és megalapozza a terápiás munkához elengedhetetlen bizalmat.
Dr. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is hozzászólt a sürgősségi ellátás nehézségeihez, illetve
megosztotta annak korszerűsítését célzó gondolatait.
A kérdések megvitatásába proaktív módon bekapcsolódott Dr. Lelbach Ádám belgyógyász, geriáter,
gasztroenterológus; Dr. Baraczka Krisztina igazságügyi pszichiáter; Dr. Réthelyi János, a Semmelweis
Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika intézményvezetője és munkatársai Dr. Baran Brigitta és
Dr. Szekeres György.
Dr. Hárdi Lilla orvos-igazgató a Cordelia Alapítvány; Milánovics Dominika és Dr. Jovánovics Eszter a
Társaság a Szabadságjogokért munkatársai; Dr. Kirs Eszter Magyar Helsinki Bizottság; valamint Dr.
Méhes Barbara a Validity Alapítvány – Központ a Mentális Sérültek Jogaiért képviseletében osztotta meg
tapasztalatait, gondolatait a rossz bánásmód megelőzése érdekében.
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